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Funcions bàsiques
Fer el seguiment del desenvolupament i compliment dels convenis establerts amb
empreses i altres entitats locals per a la col·laboració en matèria d'educació ambiental,
desenvolupament sostenible, participació ciutadana, salut pública, educació d'higiene
alimentària i altres activitats.
Confeccionar el material de treball, informació i divulgació dels programes que es
desenvolupin en el seu àmbit.
Assessorar i donar suport tècnic als ens locals en matèria d'educació i formació
ambiental, i participació ciutadana.
Elaborar projectes, estudis i treballs tècnics en el seu àmbit d'actuació, així com fer el
seguiment dels estudis i treballs contractats i subvencionats.
Organitzar i coordinar activitats formatives de tècnics municipals i responsables d'ens
locals en matèria de medi ambient.
Col·laborar en el procés d'implantació de les Agendes 21 locals pel que fa els procesos
de participació ciutadana.
Organitzar, coordinar la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Elaborar, posar en marxa i controlar l'execució dels plans de seguiment del patrimoni
biològic dels espais naturals protegits i dels programes de control de plagues modernes
i de sanitat ambiental.
Determinar i seguir els paràmetres físico-químics i socio-econòmics de la biosfera dels
espais naturals protegits.
Encarregar-se de l'atenció a visites especialitzades, científiques i d'educació ambiental.
Redactar informes vinculats a activitats cinegètiques, piscícoles, científiques i, en
general, totes aquelles que puguin afectar al medi natural (fauna, flora i sòl), la sanitat
ambiental i el control de plagues modernes.
Encarregar-se del control cinegètic i piscícola.
Portar la gestió de les àrees de caça.
Controlar i gestionar els equipaments d'ús social i d'educació o sanitat ambiental.
Assessorar i donar suport tècnic en matèria de biologia, tant a nivell intern (propi Servei
i altres unitats de la Corporació), com a nivell extern (entitats locals, i altres institucions i
organismes, així com a usuaris en general).
Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres
institucions i organismes), per a dur a terme les seves tasques, així com participar en
aquelles comissions per a les que sigui assignat.
Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats
pròpies de la seva especialitat.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans
i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments
establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

